
Інформація на виконання постанови Кабінету Міністрів України № 1266 від 

 16 грудня 2020 року  

Хліб (ДК 021:2015 15810000-9 «Хлібопродукти, свіжовипечені 

хлібобулочні та кондитерські вироби») 

 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України № 1266 від 16 грудня 

2020 року, що вносить зміни до постанови КМУ від 11 жовтня 2016 року № 710 

«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами), ДУ «ТМО МВС 

України по Хмельницькій області» (код ЄДРПОУ 08734575; адреса: вулиця 

Проскурівського підпілля,112, м. Хмельницький, 29000) надає інформацію про 

процедуру відкритих торгів з особливостями. Назва предмету закупівлі: Хліб (ДК 

021:2015 15810000-9 «Хлібопродукти, свіжовипечені хлібобулочні та кондитерські 

вироби»). 

Номер процедури закупівлі у електронній системі закупівель: UA-2022-12-

12-019235-a. 

Закупівля здійснюється за кошти державного бюджету згідно кошторисних 

призначень на 2023 рік. 

Визначення очікуваної вартості закупівлі здійснено згідно доповідної 

записки від 04.12.2022 Віктора Нагородного щодо проведеного інтернет 

моніторингу цін за предметом закупівлі, та, враховуючи потребу, виходячи з 

обсягів споживання за минулий період та кількість пацієнтів. Орієнтовна вартість 

закупівлі становить - 210002,00 грн з ПДВ. 

Технічні характеристики (вимоги) до предмету закупівлі наведені в 

тендерній документації відповідно до предмету закупівлі Хліб (ДК 021:2015 

15810000-9 «Хлібопродукти, свіжовипечені хлібобулочні та кондитерські 

вироби»): 

№  

п/п 
Найменування товару Кількі-сть 

Одиниця 

виміру 

 

Технічна та якісна характеристика товару 

1 

 

Хліб пшеничний з маком 

(із пшеничного борошна у 

фірмовій упаковці 0,600 

кг) 

8195 шт 

Оцінка якості – згідно  з ДСТУ-7517:2014. 

Сорт борошна: борошно пшеничне 

першого ґатунку. 

Поверхня: відповідає виду виробу, без 

забруднення, без великих тріщин, кірка не 

відстає від м’якушки, пропечена, без 

слідів непропіку, без ущільнення, 

еластична, не пригоріла, м’який не 

липкий, хліб не вологий на дотик, при 

натиску пальцем приймає першочергову 

форму, без борошняних грудок, пустот і 

щільного непористого шару у нижній 

кірки (загартування). Смак властивий 

даному виду виробу, без стороннього 

присмаку, помірно-кислий. Колір: від 

світло-коричневого до темно-

коричневого, без підгорілості. Запах: 

властивий даному виду виробів, без 



стороннього запаху. За видом укладання 

хлібопродуктів: на нижню скоринку. 

Термін придатності до споживання не 

більше ніж 72 години. Форма: витягнута 

або кругла. Смак: властивий даному виду 

виробів, без стороннього присмаку. 

Вага 1 шт. - не менше 600г. – не більше 

700г. 

Упаковка: полімерна плівка, 

поліетиленова упаковка 

1

2 

Хліб житньо-пшеничний 

(із житньо-пшеничного 

борошна у фірмовій 

упаковці  0,700 кг)   

 

2049 шт 

Оцінка якості – згідно  з ДСТУ-

4583:2006; 

 Сорт борошна: житнє борошно обдирне і 

борошно пшеничне 1 ґатунку. 

 Поверхня: відповідає виду виробу, без 

забруднення, без великих тріщин, кірка 

не відстає від м’якушки, пропечена, без 

слідів непропіку, без ущільнення, 

еластична, не пригоріла, м’який не 

липкий, хліб не вологий на дотик, при 

натиску пальцем приймає першочергову 

форму, без борошняних грудок, пустот і 

щільного непористого шару у нижній 

кірки (загартування).Смак не кислий, не  

прісний. Колір: від світло-жовтий, без 

підгорілості. Запах: властивий даному 

виду виробів, без стороннього запаху. За 

видом укладання хлібопродуктів: на 

нижню скоринку. Термін придатності до 

споживання не більше ніж 72 години. 

Оцінка якості: Згідно ДСТУ. Форма: 

витягнута або кругла. Смак: властивий 

даному виду виробів, без стороннього 

присмаку. 

Вага 1 шт. - не менше 700 г. – не більше 

800 г. 

Упаковка: полімерна плівка, 

поліетиленова упаковка 

Товар поставляється, розвантажується транспортом та силами Учасника і 

завозиться відповідно до заявки Замовника у робочий час. 

Для підтвердження відповідності пропозиції учасника технічним, якісним 

вимогам до предмета закупівлі учасник повинен надати відповідні документи у 

складі своєї пропозиції (декларація виробника, сертифікат відповідності для 

продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації) 

Термін придатності від загального терміну зберігання, передбаченого 

виробником на час поставки не менше ніж 90%. 

Строк поставки: до 31.12.2023 р. 

Місце поставки: вулиця Проскурівського підпілля,112, м. Хмельницький, 

29000; вул. Курортна,42, смт.Сатанів. 

Закупівля здійснюється з метою забезпечення належного харчування 



пацієнтів, відповідно до вимог Постанови КМУ № 426 від 29.03.2002 (норма 5). 


